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ТЕМА: “ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.”

Тема уроку:Захист ліній від атмосферних перенапруг

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про технологію монтажу повітряних ліній. 
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисци ПЛінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання: ідручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу. Відповіді на питання що стосуються попереднього уроку
ІІІ. Формування нових знань.

Заземлення ПЛ до 1 кВ

Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між
металоконструкціями та арматурою фундаменту.

Залізобетонні опори повинні мати металевий зв'язок між установленими металоконструкціями,
арматурою стояків, підкосів та відтяжок.

На ПЛ (ПЛІ) до 1 кВ повинні бути влаштовані заземлювальні пристрої, призначені для захисту
від грозових перенапруг (2.4.40) і повторного заземлення PEN (РЕ ) - провідника (2.4.42). Опір
кожного із заземлювальних пристроїв повинен бути не більше 3О Ом.

Відкриті  провідні  частини  електрообладнання,  установленого  на  опорах  ПЛ  (комутаційні
апарати, шафи і щитки для приєднання електроприймачів тощо) повинні приєднуватися до PEN
(РЕ) - провідника лінії.

На опорах ПЛІ з неізольованим PEN - провідником елементи, зазначені в 2.4.33, повинні бути
додатково з'єднані з PEN - провідником на кожній опорі.



На опорах ПЛІ з ізольованим  PEN - провідником елементи, зазначені в 2.4.33, з'єднуються з
PEN - провідником лише на опорах, які мають заземлювальні пристрої.

У разі сумісного підвішування на спільних металевих або залізобетонних опорах лінії напругою
вище 1 кВ і ПЛІ напругою до 1 кВ PEN - провідник ПЛІ незалежно від того, ізольований він чи
неізольований,  повинен  бути  з'єднаний  із  заземлювальним  провідником  опори  (арматурою
опори) на кожній опорі.

Гаки і штирі фазних проводів, установлені на дерев'яних опорах, повинні бути з'єднані з PEN -
провідником лише на опорах, які мають заземлювальні пристрої. Гаки, штирі та арматура опор
лінії  напругою  до  1  кВ,  що  обмежують  прогони  перетину,  та  опор  із  сумісною  підвіскою
проводів необхідно заземлювати. Опір заземлювального пристрою повинен бути не більше 30
Ом.

У разі переходу повітряної лінії в кабельну металеву оболонку кабелю необхідно приєднувати
до PEN -провідника. Крім того, у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути
встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруги (ОПН).

З'єднання  захисних  і  заземлювальних  провідників  між  собою,  приєднання  їх  до  верхнього
заземлювального  випуску  стояка  залізобетонної  опори,  до  гаків  і  кронштейнів,  а  також
металоконструкцій опор та устаткування, встановленого на опорах, необхідно здійснювати за
допомогою зварювання або болтового з'єднання.

Приєднання  заземлювальних  провідників  (спусків)  до  заземлювачів  у  землі  здійснюється
шляхом зварювання.

У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими
трубами,  деревами тощо,  повинні  мати  заземлювальні  пристрої,  призначені  для  захисту  від
атмосферних перенапруг (2.4.34).

Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями по винна бути не більше ніж 100 м.

Крім того, зазначені заземлювальні пристрої повинні бути влаштовані:

—  на  опорах  з  відгалуженнями  до  вводів  у  будинки,  в  яких  можливе  перебування  великої
кількості людей (школи, дитячі сади, лікарні, клуби тощо) або які мають велику господарську
цінність (тваринницькі і птахівницькі приміщення, склади, гаражі тощо);

—  на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від
сусіднього заземлення цієї ж лінії за таких умов повинна бути не більшою за 50 м.

У  зазначених  місцях  рекомендується  встановлення  грозозахисних  пристроїв  (обмежувачів
перенапруг).

Грозозахисні  пристрої,  установлені  на  опорах,  повинні  приєднуватися  до  заземлювача
найкоротшим шляхом.

Повторні  заземлення  PEN -  провідника  необхідно  влаштовувати  на  кінцях  ліній  або
відгалужень від них довжиною понад 200 м.

Для  повторних  заземлень  PEN -  провідника  слід  використовувати  передусім  природні
заземлювачі (наприклад, підземні частини опор), а також заземлювальні пристрої для захисту
від  грозових  перенапруг.  Сумарний  опір  розтікання  всіх  повторних  заземлювачів  PEN -



провідника  (в  тому  числі,  природних)  кожної  лінії  напругою  0,38  кВ  джерела  трифазного
струму незалежно від пори року повинен бути не більше 10 Ом.

Якщо питомий опір землі  > 100 Ом·м, то опір повторних заземлень допускається збільшувати
в 0,01  раза, але не більше ніж в 10 разів.

На  початку  і  в  кінці  кожної  магістралі  ПЛІ  на  проводах  рекомендується  встановлювати
затискачі для приєднання переносного заземлення.

Для заземлювальних провідників допускається застосовувати круглу сталь діаметром не менше
6 мм.

6.2 Захист ПЛ від перенапруг ПЛ вище 1 кВ

ПЛ  110-750  кВ  з  металевими,  залізобетонними  і  дерев'яними  опорами  від  прямих  ударів
блискавки слід захищати тросами по всій довжині.

Захист ПЛ 35 кВ від прямих ударів блискавки виконують тільки на підходах до підстанцій. На
перехідних  опорах  великих  переходів  слід  встановлювати  захисні  апарати  -  вентильні
розрядники  (РВ),  обмежувачі  перенапруги  нелінійні  (ОПН),  трубчасті  розрядники  (РТ)  та
іскрові  проміжки  (Ш).  Розмір  Ш рекомендується  приймати  відповідно  до  глави  4.2.  У  разі
збільшення кількості ізоляторів електричну міцність Ш слід скоординувати з електричною міц-
ністю ізоляційних підвісів залежно від висоти опори.

На  опорах  ПЛЗ  6-35  кВ  рекомендується  забезпечувати  захист  проводів від  дії  дуги
супровідного струму в разі грозового перекриття ізоляторів.

Захист підходів ПЛ до підстанцій слід виконувати відповідно до вимог глави 4.2.

Ізоляційні підвіси одиночних металевих і залізобетонних опор, а також крайніх опор відрізків
ПЛ з такими опорами, та інші місця з послабленою ізоляцією на ПЛ з дерев'яними опорами слід
захищати захисними апаратами. У разі виконання захисту ПЛ тросами від грозових перенапруг
необхідно керуватися такими настановами:

1.одностоякові металеві та залізобетонні опори з одним тросом повинні мати кут захисту
не більше ніж 30°, а опори з двома тросами - не більше ніж 20°;

2.на металевих опорах з горизонтальним розміщенням проводів і з двома тросами кут
захисту відносно зовнішніх проводів для ПЛ 110-330 кВ повинен бути не більше ніж 20°,
для ПЛ 500 кВ - не більше ніж 25°, для ПЛ 750 кВ - не більше ніж 22°. У районах за
ожеледдю 3 і більше і в районах з інтенсивним галопуванням проводів для ПЛ110-330 кВ
допускається кут захисту до 30°;

3.на залізобетонних і дерев'яних опорах портального типу кут захисту відносно крайніх
проводів допускається не більше ніж 30°;

4.у разі захисту ПЛ двома тросами відстань між ними на опорі повинна бути не більшою
за 5-кратну відстань по вертикалі від тросів до проводів, а якщо висота підвісу тросів на
опорі  більша  за  30  м,  відстань  між  тросами  повинна  бути  не  більшою  за  5-кратну
відстань по вертикалі між тросом і проводом на опорі, помножену на коефіцієнт, що до-

рівнює , деh - висота підвісу троса на опорі;



5.на великих переходах:

- кількість тросів повинна бути не меншою за два з кутом захисту не більше ніж 20°;

-у разі розташування переходу за межами довжини захисного підходу ПЛ до РП і підстанцій з
підвищеним  захисним  рівнем  у  районах  за  ожеледдю  3  і  більше,  а  також  у  районах  з
інтенсивним галопуванням проводів кут захисту допускається до 30°;

- горизонтальне зміщення троса від центра крайньої фази повинне бути не меншим за: 1,5 м -
для ПЛ ПО кВ; 2 м - для ПЛ 150 кВ; 2,5 м - для ПЛ 220 кВ; 3,5 м - для ПЛ 330 кВ і 4 м - для ПЛ
500-750 кВ. На переходах з прогонами довжиною понад 1000 м або висотою опор вище 100 м
рекомендується встановлювати захисні апарати (2.5.116).

Відстані по вертикалі між тросом і проводом ПЛ всередині прогону без урахування відхилення
їх вітром за умовами захисту від грозових перенапруг повинні бути не меншими від поданих у
табл. 2.5.26 і не меншими від відстані по вертикалі між тросом і проводом на опорі.

Для  проміжних  значень  довжин  прогонів  відстані  визначають  за  допомогою  лінійної
інтерполяції.

1 - Найменші відстані між тросом і проводом всередині прогону

Довжина прогону, м Найменша
відстань між

тросом і проводом
по вертикалі, м

Довжина
прогону, м

Найменша
відстань між

тросом і проводом
по вертикалі, м

100 2,0 700 11,5

150 3,2 800 13,0

200 4,0 900 14,5

300 5,5 1000 16,0

400 7,0 1200 18,0

500 8,5 1500 21,0

600 10,0

IV. Зстосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Повторні та захисні заземлення. Монтаж заземлень.

2. Попереджуючі плакати на ПЛ, маркування опор.

3. Захист ліній від атмосферних перенапруг.

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


